Protokoll
Årsmöte för Uppsalas lokalavdelning av Vetenskap och Folkbildning.
Tid och plats: 27 februari 2019 klockan 19:00 på Biotopia.
§1. Årsmötet öppnas.
Gunilla Burell hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
Dagordningen fastställdes av mötet. Inga övriga frågor anmäldes.
§3. Val av mötesordförande, sekreterare samt två justeringspersoner tillika
rösträknare.
Till ordförande valdes Anders Nordström och till sekreterare Roland Uhrberg.
Mikael Hedeland och Mikaela Östh utsågs till rösträknare och även till att jämte
mötesordföranden justera årsmötesprotokollet.
§4. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadga.
Beslutades att kallelsen skett enligt stadgan, tre veckor före årsmötet och
senast i mars.
§5. Fastställande av röstlängd.
Beslutades att deltagarlistan skall gälla som röstlängd, se bilaga 1. Antalet
närvarande var 11 personer.
§6. Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig i pappersform på mötet.
Mötesordföranden läste upp rubrikerna och ordet var fritt för frågor under
tiden. Enligt tidigare beslut omfattar verksamhetsberättelsen tiden från ett
årsmöte till nästkommande. Verksamhetsberättelsen kunde sedan med
gillande läggas till handlingarna, se bilaga 2.

§7. Ansvarsfrihet.
Kristian Björnberg läste upp revisionsberättelsen och årsmötet beslutade att
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. I detta fall betyder det att
verksamheten bedrivits i enlighet med föreningens mål och stadgar, se bilaga 3.
§8. Ekonomisk rapport.
Lokalavdelningen har inte haft någon ekonomisk verksamhet.
§9. Verksamhetsplan.
Ordföranden läste upp de huvudsakliga punkterna i verksamhetsplanen. Amalia
informerade om hur arbetet med hemsidan fortskrider och det kommer inte
att bli färdigt under våren. En förhoppning är att det kan bli klart detta år.
Amalia och Johan fick i uppdrag att skriva en motion till riksstyrelsens årsmöte
om initiativ för att förbättra VoF:s hemsida. Årsmötet beslutade att godkänna
den föreslagna verksamhetsplanen, se Bilaga 4.
§10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen.
Beslutades att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter.
§11. Val av ordförande för föreningen för 2019.
Gunilla Burell valdes till ordförande för 2019.
§12. Val av 6 ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2019.
Till ledamöter i styrelsen valdes: Birgitta Ericsson, Per Johan Råsmark, Roland
Uhrberg, Amalia Juneström, Johan Ledin och Anna Bergh.
§13. Val av två revisorer med uppgift att granska verksamheten 2019.
Till revisorer valdes Kristian Björnberg och Rikard Enberg.
§14. Val av valberedning för 2019.
a) Omval av Per Unneberg och nyval av Mikaela Östh
b) Till sammankallande valdes Per Unneberg.
§ 15. Motioner

Inga motioner hade inkommit.

§16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor
§17. Årsmötet avslutas.
Årsmötesordförande Anders Nordström avslutade mötet med att läsa dikten
Marionetterna av Bo Bergman.

Anders Nordström

Roland Uhrberg

Mötesordförande

Mötessekreterare

Mikael Hedeland

Mikaela Östh

Protokolljusterare tillika rösträknare

